
Zarządzenie Nr 137/2022
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia ograniczeń i nakazów w Urzędzie Miasta Kalisza, w związku z
ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z § 23 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 473) 
zarządza się, co następuje:

§ 1.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając
na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miasta 
Kalisza wprowadza się następujące ustalenia:

1) interesanci przyjmowani będą z zachowaniem standardów bezpieczeństwa 
sanitarnego,

2) zobowiązuje się pracowników Urzędu, aby podczas bezpośredniej obsługi 
interesantów zakrywali usta i nos maseczką,

3) w pomieszczeniach Urzędu stanowiących stałe miejsce wykonywania czynności 
służbowych dla więcej niż 1 pracownika, zaleca się zakrywanie przez tych 
pracowników nosa i ust maseczką,

4) pracownicy Urzędu podczas przemieszczania się na terenie Urzędu, w 
miejscach wspólnych, jak również podczas kontaktów z osobami spoza swojego 
stałego miejsca wykonywania obowiązków służbowych, zobowiązani są do 
zakrywania nosa i ust maseczką,

5) zobowiązuje się pracowników do ograniczenia osobistych kontaktów pomiędzy 
komórkami organizacyjnymi w celu realizacji nałożonych zadań. Wszelkich 
uzgodnień należy dokonywać w pierwszej kolejności telefonicznie lub e-mailowo.

§ 2.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza do 
zapoznania z zarządzeniem podległych pracowników oraz zapewnienie przestrzegania 
powyższych ustaleń.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.



§ 5.

Traci moc zarządzenie Nr 45/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2022 
r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (z późn. zm.).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                        Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski


